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חגיגת בשרים

יצאתי לטעום המבורגרים בכל
השרון ושמישהו ינסה לעצור אותי

מתוק לה

אצל ורד בן יקר מנתניה ,בעלת רשת “דידה” ,אפשר להשתכר
מגלידות אלכוהוליות וטעמים אקזוטיים “ המטרה שלי היא
לגרום שמחה לאנשים המתוקים שלא מוכנים לוותר על גלידה”

אנג’לינה ,הוד השרון – המסעדה הכי טובה בהוד השרון
מוכיחה שהיא מצוינת גם בצליית המבורגרים .אנחנו טעמנו
המבורגר  250גרם בשר בקר טחון גס ,צלוי בגריל ברוטב
ברביקיו ,מוגש בלחמנייה עם מיונז חרדל ,עלים ירוקים,
עגבניות ,בצל וצ’יפס ( 62שקל) .הבשר היה מצוין והירקות
טריים .ניסינו גם בורגר פטריות שעשוי מפטריות פורטבלו
ושמפיניון ,עשבי תיבול ,פרמז’ן ,שום וגבינת אמנטל מעל
( 64שקל) .טעים בטירוף.

ברבן סטריט ,הרצליה פיתחוח – מי שאוהב המבו�ר
גרים גדולים ומשוגעים ברבן זה המקום הקלאסי בשבילו.
ההמבורגרים של ברבן מגיעים לגדלים של 440 ,330 ,220
ו־ 660גרם .המחירים תלויים בסוג ההמבורגר ובגודלו ונעים
בין  49שקל ל־ 80שקל.
ההמבורגרים מוגשים בלחמניית שומשום עם חסה ,בצל
אדום ,עגבנייה ומלפפון חמוץ .אנחנו טעמנו את בורגר
קייג’ין (קציצת בורגר עם תערובת קייג’ון) וברביקיו בורט
גר .היה טעים וממכר.
אדיסון ,רעננה  -מסעדת אדיסון ברעננה היא ללא ספק
אימפריה של בשר .אנחנו טעמנו בשר בקר עם חצילים פיסט

מלון בעראק ,אבטיח וודקה או אולי
דווקא אורז עם חלב  -אלה חלק מהטט
עמים של רשת הגלידריות המצליט
חה “דידה” ,פרי יוזמתם של הזוג ויקי
וורד בן יקר ,תושבי נתניה.
“מאז ומתמיד הייתי מטורף על גליט
דות” ,מספר ויקי ומסביר כיצד הפכה תאוותו הגדולה עד
לעסק רווחי ומצליח“ .המקפיא שלנו תמיד היה מפוצץ
בגלידות שהייתי מביא הביתה .זאת ההנאה הגדולה שלי
כבר שנים ארוכות .יום אחד ישבתי עם ורד בסלון ועלה
לנו רעיון לנסות לייצר גלידות באופן עצמאי”.
היה לכם רקע בתחום?
“עד אז ורד הכינה עוגות ועוגיות בבית ומכרה אותם
לאנשים פרטיים .זה היה מוצלח מאוד ,אבל הרגשתי
שזה הזמן לעלות מדרגה ,אז קניתי לה מכונת גלידה
ומאז הכול היסטוריה”.
בשלב זה מצטרפת ורד לשיחה“ .לא פשוט לעבוד בבית
ובמטבח כשיש ילדים קטנים שמסתובבים בין הרגליים.
אם להיות כנה לא ממש חשבתי שנוכל להצליח עוד
בהתחלה ,אבל ברגע שהרעיון התבשל ,הרגשתי שזו
הזדמנות נהדרת לפרוץ”.
בשנת  2006פתחו השניים גלידרייה בצומת רופין.
שם הסניף הנבחר היה “דידה”“ .מי שיש לו ילדים בווט
דאי מכיר בכך שהם לא מסוגלים בהתחלה להגיד גליט
דה באופן חלק .לוקח להם זמן לבטא את המילה הזו והם
משתמשים בתחילה ב’דידה’ בלבד .זה נורא שעשע אותנו
תמיד ,אז החלטנו כבר לקרוא לרשת כך .יפה ,לא?”.
ההצלחה של “דידה” הייתה מהירה .מאות מבקרים ביום
נהרו למקום בשבתות כדי להתענג על לק של גלידה
קרה“ .ההצלחה של הסניף ברופין הפתיעה אותנו” ,הודה
ויקי“ .לראות לקוחות מרוצים שמגיעים מדי יום על מנת
לצרוך את מנת הגלידה היומית שלהם ,זה משהו שנתן
לנו הרגשה נהדרת ,תחושה שאנחנו באמת טובים”.
בעקבות הביקוש הגדול ,החליטו בני הזוג לפתוח לפני
כשנה וחצי סניף נוסף ,הפעם בקניו ן  Gבכפר סבא ,במ�ט
רה לזכות באהדתם של תושבי השרון .מבחר הטעמים
בסניף שחלקם ,כאמור ,קצת הזויים ומוזרים ,הוא ללא
ספק גולת הכותרת של הרשת“ .יש לנו למעלה מ־100
סוגי גלידות שונים” ,מוסיף ויקי“ .אפשר אפילו לצאת
קצת שיכורים מכאן .אני אוהב מלון בעראק”.
הבנתי שאפשר לבקש גם טעם שלא קיים בתפריט.
“אנחנו מקבלים המון בקשות לטעמים מיוחדים .אני לא
מכיר הרבה מקומות שמציעים טעמים כמו אגסים ביין או
נופי פאי (קינוח הודי מסורתי) .המטרה היא לרצות את

הלקוח עד תום .הרי בסופו של דבר ההנאה שלו תגרום
לכך שהוא ירצה לחזור אלינו שוב ,כך שנעשה הכול על
מנת שזה באמת יקרה”.
ורד“ :הבישול שלי בא מאהבה .כשמישהו מבקש ממני
להכין טעם מיוחד אהפוך עולמות כדי לעשות זאת”.
לא רק עבור חובבי הסוכר מספקת הגלידרייה את
משאת נפשם ,אלא גם עבור חולי גלוטן ,בעלי רגישויות
ללקטוז או סתם בשביל מי שרוצה לשמור על הגזרה.
“לפני כמה שנים פנתה אליי אימא לילד באחד הקיבוצים
הרחוקים בצפון” ,סיפרה ורד“ .היא הייתה נורא מתוסכלת
מכך שהבן שלה לא יכול לטעום הרבה מאוד מאכלים
בגלל הרגישות שלו לגלוטן ולמוצרי חלב .כקונדיטורית
וכמי שמנסה תמיד ליצור משהו חדש במטבח ,החלטתי
לעזור לה .לשמחתי הגדולה זה תפס”.
זה הייחוד של הרשת שלכם?
“לא הייתי אומרת זאת ,מכיוון שכיום במרכולים ורשט
תות שיווק בריאות הנושא של מוצרים ללא גלוטן ,סוכר
או חלב הוא מאוד מפותח .אנחנו משתמשים בחומרים
שמהווים תחליפים .אותם חומרים מאוד יקרים ,אבל
נותנים טעם כמעט זהה לגלידות המקוריות .המטרה
שלנו היא לגרום שמחה ואושר עבור אלו שלא מוכנים
לוותר על הגלידה .זהו הייעוד שלנו”.
גיא פישקין

ביקורת

טוקים וקשיו (המחיר 180 :גרם  41שקל 220 ,גרם  44 -שקל
ו־ 280גרם  49 -שקל) שהיה תענוג כל כך גדול שליקקנו
את האצבעות בשיגעון.
בלאק ,כפר סבא  -אני מכור לבלאק ,במיוחד לסניף
בקניון  ,Gשהוא ידידותי במיוחד למשתמש .השירות מצוין
וההמבורגרים כל כך טעימים שהם נמסים בפה .אני אוהב
במיוחד את ההמבורגר שוורצנגר  220 -גרם של תענוג
עילאי ( 51שקל) ואת ברי בורגר  -המבורגר מבשר בקר
במילוי גבינת ברי אגוזים ( 59שקל) .מנה שהיא חלום של
כל מי שאוהב את החטא המתוק של בשר וחלב ביחד.
רפי תמים
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טעים וממכר

דידה מציעה מגוון גדול של טעמים מקוריים

כשהתבקשתי על ידי עורך העיתון לחוות את דעתי על הגלידה של דידה
לא חשבתי פעמיים – אם יש משהו שאני חזק בו זה גלידה.
לקחתי את נכדתי המתוקה לא פחות מגלידה ושמנו פעמינו לסניף בקניון G
בכפר סבא .החנות לא נמצאת בשדרה הראשית של הקניון ,אבל בזכות הקרבה לשופרסל היא הומה
אדם (יש דרך יותר טובה לסיים קניות בטעם טוב?) .דידה מציעה מגוון גדול של טעמים מקוריים
(אתם חייבים לנסות את הרימון ,האספרסו ועוגת הגבינה החלומיים) שהופכים את הביקור במקום
לחוויה ממכרת.
חנן הירשהורן

